
` 

 
 

 

 

 2019/R-272 : ނ ންބ ރު ވާއިދުގ    
 

  

  

   
 

 

 

 

 

 
 
  ިގ ވާއިދުތ ކާއި އުސޫލުތ އް ގެޒެޓުގ އި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމ ށް އެދ

 އ ށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތ ކުރުފާނުމ ގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336102، 3336211 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސ އިޓް: 

772އ ދ ދު:  2019ވ ރީ ފެބުރު 11 – 1440 ޖުމާދ ލްއާޚިރާ  6ތާރީޚު:  ހޯމ  48ލިއުމް: ވޮ   

 ގ ވާއިދު ކުނިކެހުމާބެހޭ މ ގުމ ތި
 

 ފީވ އް ށ.

 

 



 

 

 



 ދިވެހިަސުރކާރުގެ ެގޒެޓް                                 277  އަދަުދ:                              48 : ލިުއމްވޮ

 
 

3 

` 

  
 ކައުންސިލް ފީވަކު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ

  ،އްފީވަ.ށ        

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

 

 ގަވާއިދު  ބެހޭ ކުނިކެހުމާ  މަގުމަތި 

 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން  ދަށުން ގެ) ޑ( މާއްދާގެ  އެ  އެކުމަޝްވަރާޔާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ގަވާއިދެވެ. ކުނިކެހުމާބެހޭ މަގުމަތިފައިވާ އެކުލަވައިލައި

 އެވެ." އިދުގަވާ ކުނިކެހުމާބެހޭ މަގުމަތި[ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(  

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ

 މަގަށްވާ ގޯއްޗެއްގެއެ  މަގުތަކާއި ވަށައިގެންވާ ގޯތީގެ ދޫކޮށްފައިވާ އެފަރާތަކަށް ވެސްކުންފަރާތަ ކޮންމެ .3 ކުނިކެހުން  މަުގމަތި

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި އެއްބައި ދެބައިކުޅަ ފަޅީގެ އެ ގޯއްޗަކާވީ އްދުގައިހަސަރަ

 ދޫކުެރވުނު ގޯތި

 ެއހެން ފަރާތްނޫން

 ގޯތި  ިދރިުއޅޭ ފަރާތަކުން

  ނުވަތަ ،އިވިޔަސްކަމުގަކުއްޔަށްދީފައި ހުރި ފަރާތަކަށް އެހެން ގޯތި ފައިވާދޫކޮށް މީހަކަށް އެ (ހ) 4

 ގަވާއިދާ މި ،ވިޔަސްކަމުގައިފަރާތެއް  އެހެން  ފަރާތްނޫން ޫދކުރި ގޯތި އުޅެމުންދަނީ ގޯތީގައި އެ

 ފަރާތެއްގެ  ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި އެ ކުނިކެހުމަކީ އްދުހަރަ ސަ ގޯއްޗަކާވީ އެ އެއްގޮތަށް

 .ޒިންމާއެކެވެ

 ކުނިކަހަން އްދުހަސަރަ ަމގުގެ އަމިއްލައަށްދައިން، ވާ ފަފައިބަޔާންކޮށް  ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުނިކަހައި އްދެއްހަސަރަ އެ ،ރުވެރިވާނަމަޒުއު  ކަ

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  ،މަތިން އުސޫލެއްގެ  .ދައްކަންވާނެއެވެ ފީއެއް ކަ

 ފީ ކުނިކެުހމަށް މަގު

 ނެގުން 

 ސޫލެއްގެ މަތިންއު ވަކި ބައެއް މަގަކުން އެ ނުވަތަ މަގެއް އެ ށްޓަކައިތަޙަލަޞްމަ ންމުއާ (ހ) .5

ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުންވާކަމަށް ސާފުކުރުމަށް  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ޙައްޤު ކަ

 ކައުންސިލުން މަތިން ސާފުކުރުމަށް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ގޮުތގެ ގައިވާ) ހ( ނަންބަރުގެ މި (ށ)  

ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ގޯތިތަކުން  ހުންނަ  ބައެއްގައި މަގަކުން އެ  ނުވަތަ މަގެއް  ކަ

ނޑައަޅައި  .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް ފީއެއް ފައިވާކަ
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ނޑައެޅުމުގައި މަގުތައް ފީނަގާނެ  ބޭނުމަށް  ނަންބަރުގެ މި  ަޔތް ޢާރި ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ކަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ތަކެތި  ދުއްވާ ދަދަކަށް އަ ގިނަ ހިސާބަކީ ވަކި މަގެއްގެ އެ ނުވަތަ މަގަކީ އެ .1

 .އުނދަގޫވުން ކުނިކެހުމަށް  މަގު ސަބަބުން އެކަމުގެ ،މަގެއްކަމަށްވެފައި ޕާކުކުރާ

 
 ޚިދުމަތްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް ންމުއާ އްދަކީހަސަރަ ވަކި މަގެއްގެ އެ ނުވަތަ މަގަކީ އެ .2

 ފަޅިން ވީތަކާގޯތި ރިހު އްދެއްގައި ހަސަރަ އެ ،ތަނެއްކަމަށްވެފައި ހުރި މަރުކަޒެއް

 .އިހުމާލުވުން ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކުގައި އެ ސާފުކުރުމުގައި މަގު

 ކޮށްގެން ނުވާނެކަަމށް  ނުވަތަ ނުކުރުމުން ކަމެއް ފައިވާއަންގައި ކުރުމަށް ގައިގަވާއިދު މި ހ)( .6 ޚިލާފުުވން ގަާވިއދާ 

ނޑައަޅައި އްއަދަބެދޭނެ ވަކި  ކުރުމުން ކަމެއް ފައިވާއަންގައި  ކަުމގެ  ،ކަންކަމަށް ފައިނުވާކަ

 ރުފިޔާއާ ) ފަސްސަތޭކަ( 500/- ރުފިޔާއާއި ) ފަންސާސް( 50/- ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ދަކުންދައަ ދެމެދުގެ

 ނުަވތަ  ކައުންސިލަށް ދައްަކންވާނީ އްފީތަ ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެަހއި ހިމެނޭ ގަވާއިދުގައި މި (ށ)  

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  .ފަރާތަކަށެވެ ކަ

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް  ކަ

 ހިމެނޭ ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިއިޚް ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7

) ިތނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ވާއިދަށްގަ މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 ހަދަންާވނެއެވެ. އަދި އެ އުސޫލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ެއ އުސޫލުތައް  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.  ންމުކޮށްއާ

 ކައުންސިލްކަމަށް ނުވާނަަމ،އި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަކި ތަނެއްގަ މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .8 މާނަ ކުރުން 

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ ފީވަކު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(
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